Stanovy občianskeho združenia
Sommelier klub

Sommelier klub o.z.
Puškinova 4610/3
Martin 036 01

Stanovy občianskeho združenia Sommelier klub
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1.
Základné ustanovenia:
1. Občianske združenie má názov: „Sommelier klub o.z.“.
2. Sídlom združenia je: Sommelier klub o.z., Puškinova 4610/3, Martin 036 01.

Článok 2.
Ciele činnosti združenia a činnosť združenia:
1. Hlavným cieľom občianskeho združenia je dosiahnuť väčšiu návštevnosť a vyšší záujem
občanov regiónu mesta Martin o kultúrne, umelecké, literárne, hudobné, vinohradnícke
a vinárske podujatia.
2. Cieľ združenia bude napĺňaný najmä týmito formami:
a) osvetová činnosť v oblasti kultúry, umenia, literatúry a hudby,
b) príprava, organizovanie a realizácia kultúrnych podujatí,
c) príprava, organizovanie a realizácia umeleckých podujatí,
d) príprava, organizovanie a realizácia literárnych podujatí,
e) príprava, organizovanie a realizácia hudobných podujatí,
f) pomoc a podpora edukácie amatérskych a profesionálnych umelcov,
g) osvetová činnosť v oblasti vinohradníctva a vinárstva,
h) príprava, organizovanie a realizácia seminárov, školení, kurzov zameraných
na vinohradníctva, vinárstva a prezentácie regiónov,
ch) príprava, organizovanie a realizácia kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním
v oblasti kultúry, hudby, vinohradníctva, vinárstva a prezentácie regiónov,
i) organizovanie a poskytovanie vzdelávania či poradenstva o vinohradníctve a vinárstve,
j) príprava, organizovanie a realizácia riadených, neriadených degustácií,
k) reklamná činnosť v súvislosti s propagáciou regiónu,
l) propagácia aktivít a služieb cestovného ruchu v regióne.
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Článok 3.
Členstvo v združení:
1. Členom združenia môžu byť fyzické alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a
cieľmi združenia,
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje predsedníctvo na základe písomnej prihlášky,
3. Žiadosť o prijatie môže byť zamietnutá bez udania dôvodu,
4. Členstvo v združení vzniká dňom rozhodnutia predsedníctva o prijatí za člena združenia.

Zánik členstva:
1. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením - v deň doručenia písomného oznámenia o vystúpení člena zo združenia
predsedníctvu,
b) vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
c) úmrtím fyzickej osoby (člena), resp. zánikom právnickej osoby (člena),
d) zánikom združenia.

Práva členov:
1. Člen združenia má právo najmä:
a) zúčastňovať sa na valnom zhromaždení,
b) zúčastňovať a podieľať sa na činnosti združenia,
c) predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia,
d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a o pripravovaných aktivitách.

Povinnosti členov:
1. Člen má najmä tieto povinnosti:
a) dodržiavať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky,
b) dodržiavať stanovy združenia,
c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať pri plnení cieľov
združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
d) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
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Článok 4.
Orgány združenia:
1. Orgánmi združenia sú:
a) Valné zhromaždenie,
b) Predsedníctvo: Predseda - štatutár združenia,

Článok 5.
Valné zhromaždenie:
1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho všetci plnoprávni členovia
združenia. Schádza sa v každom kalendárnom roku.
2. Valné zhromaždenie:
a) schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia,
b) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, účtovnú závierku a výročnú správu o hospodárení,
c) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným
rozpustením,
d) rozhoduje o ďalších zásadných otázkach týkajúcich sa združenia.
3. Valnému zhromaždeniu predsedá Predseda združenia. V prípade jeho neprítomnosti
vedie zasadnutie ním poverený člen predsedníctva. V prípade, že predseda združenia
nepoveril nikoho vedením zasadnutia Valného zhromaždenia, touto úlohou je
poverený najstarší z prítomných členov predsedníctva.
4. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej
jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie vždy, ak o to požiada najmenej
20% členov združenia. V tomto prípade je predsedníctvo povinné zvolať valné zhromaždenie
do 15 dní od doručenia takejto žiadosti.
5.Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keď je prítomná viac ako polovica všetkých
riadne zvolaných členov. V opačnom prípade je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné po
uplynutí pol hodiny od určeného termínu bez ohľadu na počet prítomných členov. Pokiaľ v
stanovách nebolo ináč určené je potrebná pre prijatie platného uznesenia resp. pre voľbu
jednoduchá väčšina prítomných členov s hlasovacím právom. V prípade rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu združenia. Uznesenia Valného zhromaždenia sa majú týkať len
bodov programu zasadnutia.
6. O priebehu zasadnutia Valného zhromaždenia je treba vyhotoviť zápisnicu, ktorú
podpisuje predsedajúci Valného zhromaždenia.
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Článok 6.
Predsedníctvo združenia:
1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Za svoju činnosť je zodpovedné valnému
zhromaždeniu. Predseda je zároveň aj predsedom predsedníctva.
2. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.
Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov, v prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
3. Štatutárny zástupca respektíve predseda je oprávnený samostatne konať v mene združenia a
riadiť jeho činnosť aj v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
4. Predseda zastupuje združenie navonok najmä v pracovnoprávnych a majetkovoprávnych
vzťahoch, ako aj vo vzťahoch so štátnymi orgánmi, inými orgánmi verejnej správy a
ostatnými fyzickými a právnickými osobami.
5. štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu
názov združenia a vlastnoručný podpis..
5. Predsedníctvo najmä:
a) volí spomedzi svojich členov predsedu,
b) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
c) vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o
hospodárení združenia,
d) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
e) rozhoduje o zrušení združenia v prípade, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch
mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
f) ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.
g) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje valné zhromaždenie na nedostatky a
navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
h) kontroluje dodržiavanie ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov,
i) pripravuje stanoviská ku schváleniu účtovnej závierky a výročnej správy pre valné
zhromaždenie.
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Článok 7.
Hospodárenie združenia:
1. Združenie hospodári najmä s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a finančnými
prostriedkami.
2. Združenie môže založiť vlastnú hospodársku činnosť, ktorej všetky výnosy budú použité
výhradne pre zabezpečenie činnosti združenia.
3. Zdrojmi majetku sú najmä:
a) dobrovoľné členské príspevky,
b) dary od fyzických osôb,
c) dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
d) dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
e) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia,
f) reklamná a propagačná činnosť,
g) 2 % z dane.
4. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá
predsedníctvo.
5. Všetky získané finančné prostriedky , ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom
združenia ako celku.
6. Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných organizácií alebo
štátu.
7. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce
obdobie.

Článok 8.
Zánik združenia
1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením. O zániku
rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky záväzky a pohľadávky združenia. Majetok
sa v prípade likvidácie môže previesť inému združeniu, nadácii alebo právnickej osobe
s podobnými cieľmi alebo na verejnoprospešné a charitatívno-humánne účely.
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Článok 9.
Záverečné ustanovenia:
1. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

V Martine, dňa 22. 02. 2017

_____________________
Peter Paulovič-predseda
Sommelier klub o.z.
Puškinova 4610/3
Peter Paulovič

